
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Сцепаніды, Вікенція, 
Віктара, Лукі, Сцяпана, 
Фёдара.
К. Флоры, Эмы, Рамана, 
Францішка, Яна.

Месяц
Першая квадра 

26 лістапада.
Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.53 16.59 8.06

Вi цебск — 8.49 16.42 7.53

Ма гi лёў — 8.43 16.48 8.05

Го мель — 8.33 16.52 8.19

Гродна — 9.07 17.15 8.08

Брэст — 9.01 17.23 8.22
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23 лістапада 2017 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Аб' ява

Са ка вік. Пра даю трох ме сяч ных 
шча ню коў каў каз скай аў чар кі. Вуш-
кі ку пі ра ва ныя. Та кія ла пач кі! $500 за 
шту ку. Тэл. *****

Кра са вік. Пра даю трох двух ме сяч-
ных шча ню коў каў каз скай аў чар кі. 
Пры шчэп ле ныя. Ра зум нень кія і лас ка-
выя, ядуць ма ла. $400 за шту ку. Тэл. 
*****

Май. Пра даю трох трох ме сяч ных 
шча ню коў каў каз скай аў чар кі. Тэр мі-
но ва! Вы дат ныя вар таў ні кі! $300 за 
шту ку. Куп ляю га вя джыя кост кі ў не-
аб ме жа ва най коль кас ці! Тэл. *****

Чэр вень. Лю дзі! Тэр мі но ва! Бяс плат-
на! Ад дам у доб рыя ру кі трох ча ты рох-
ме сяч ных каў каз скіх аў ча рак! Тан на 
пра даю са ба чую поўсць! Тэл. *****

Лі пень. Ад дам для до сле даў або ў 
ка рэй скі рэ ста ран трох сук каў каз скай 
па ро ды. У пры да чу 26 кі ла гра маў са-
ба чай поў сці бяс плат на! Шу каю бры-
га ду бу даў ні коў для ра мон ту ква тэ ры 
(за ме на пад ло гі, ра монт сцен, за ме на 
дзвя рэй). Тэл. *****

Жні вень. Пра дам тры пу дзі лы са бак 
па ро ды каў каз ская аў чар ка. Куп лю ко-
рань ва ляр' я ны, ко рань бе ла дон ны і ін-
шыя за спа ка яль ныя тра вы. Тэл. *****

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

24 ЛІС ТА ПА ДА

1859 год — у кніж ных кра мах 
Лон да на ў про да жы з'я-

віў ся зя лё ны то мік кні гі Чарль за Дар-
ві на пад наз вай «Па хо джан не ві даў 
шля хам на ту раль на га ад бо ру, або 

За ха ван не спры яль ных рас у ба раць-

бе за жыц цё», у якой асноў най ру ха-

ю чай сі лай эва лю цыі Дар він на зваў 

на ту раль ны ад бор і ня вы зна ча ную 

змен лі васць. Ве лі зар ны па тых ча сах 

на клад кні гі ў 1250 асоб ні каў быў рас-

куп ле ны за дзень, які ад зна чыў са бой 

з'яў лен не ў су свет най на ву цы тэ о рыі 

эва лю цыі жы вой пры ро ды, якая ста-

ла кра е ву голь ным ка ме нем су час най 

бія ло гіі, або дар ві ніз му.

1872 год — на ра дзіў ся Ге-

ор гій Ва сі ле віч Чы чэ-

рын (1872—1936), са вец кі дзяр жаў ны

дзе яч, дып ла мат, у 1918—1930 га дах — 

нар кам за меж ных спраў РСФСР, 

СССР. Пад пі саў Брэсц кі мір, кі раў нік 

са вец кай дэ ле га цыі на Ге ну эз скай 

(1922), Ла зан скай (1922—1923) кан-

фе рэн цы ях.

1895 год — на ра дзіў ся Мі-

рон Іль іч Гло бус, ву-

чо ны, вы на ход нік, да цэнт ле нін град-

скай Ар ты ле рый скай ака дэ міі. У га ды 

гра ма дзян скай вай ны, у жніў ні 1920 

го да, быў на Паў днё вым фрон це ў 

якас ці па моч ні ка ка ман дзі ра асоб-

най ба та рэі 20-й Мас коў скай бры га-

ды кур сан таў. Удзель ні чаў у ва ен ных 
апе ра цы ях на Ку ба ні, у Да ге ста не, 
Ба ку. З 1935 го да — да цэнт ка фед ры 
ўнут ра най ба ліс ты кі Ар ты ле рый скай 
ака дэ міі. Апуб лі ка ваў больш за 

20 тэ а рэ тыч ных ра бот, атры маў па-
тэн ты на 25 вы на хо дак, у тым лі ку на 
аў та ма тыч нае ўзбра ен не для са ма-
лё таў. У 1937 го дзе арыш та ва ны і ў 
гэ тым жа го дзе рас стра ля ны.

1902 год — на ра дзіў ся (в. Ба-
ру ны, ця пер у Ашмян-

скім ра ё не) Мі ка лай Ся мё на віч Арэх-
ва, дзе яч рэ-
ва лю цый на га 
ру ху ў За ход-
няй Бе ла ру сі, 
гіс то рык, за-
слу жа ны ра-
бот нік куль ту-
ры Бе ла ру сі. 
У 1924 го дзе — стар шы ня Ча со ва га 
бе ла рус ка га бю ро ЦК РКСМ, пер шы
сак ра тар ЦК кам са мо ла Бе ла ру сі.
З 1925-га быў на пад поль най ра бо це 
ў За ход няй Бе ла ру сі: сак ра тар Ві лен-
ска га акру го ва га ка мі тэ та, член ЦК 
КПЗБ. У 1926-м быў арыш та ва ны і 
5 га доў пра вёў у поль скіх тур мах. 

У ча сы Дру гой су свет най вай ны ва я-

 ваў у скла дзе Вой ска Поль ска га. 

У 1956—1984 га дах — на ву ко вы су-

пра цоў нік Ін сты ту та гіс то рыі пар тыі 

пры ЦК КПБ. Укла даль нік збор ні каў 

да ку мен таў, аў тар ус па мі наў і да сле-

да ван няў па гіс то рыі рэ ва лю цый на га

ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1990 го дзе.

Бе рэс СКІ НЕР, 

аме ры кан скі псі хо лаг:

«Іс на ваць дзе ля са мо га ся бе 
зна чыць быць ні чым».

Зі ма хут ка! Уцеп ле ныя скульп ту ры мож на 
ўба чыць у мно гіх мес цах Мін ска. Пры ме раў 
ша лік і брон за вы «Паш таль ён», які зна хо дзіц ца 
на су праць кі на тэ ат ра «Каст рыч нік».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па кру гах: 1. Бія тла ніст ка. 9. Кан фе дэ рат ка. 

10. Ма гіст ра ту ра. 16. Вы ха валь ні ца. 17. Сін гар ма-
нізм. 18. Акам па не мент. 24. Ант ра па ло гія. 25. Ма-
ла літ раж ка. 31. Стэ на гра фіст. Па га ры зан та лі:
 4. Броў ка. 5. Флю гер. 11. Май ка. 12. Кен гу ру. 13. Аст-
ра. 19. Сві цязь. 20. Ба раз на. 26. По ліс. 27. Ка рун кі. 
28. Плі та. 32. За ве са. 33. Мар шак. Па вер ты ка лі: 
2. Ло бач. 3. Ягу ар. 6. Пінг він. 7. Ста дыя. 8. Ма ро ка. 
14. Шра ці на. 15. Ба ра бан. 21. Льго та. 22 Ка пус та. 
23. Сек тар. 29. Сло ва. 30. Гру ша.

КРЫ ЖА ВАН КАПА КРУ ГАХ: 1. Лыж ні ца са снай пер скі-
мі звыч ка мі. 9. Шап ка поль ска га жаў не ра.
10. У ЗША — усе най вы шэй шыя дзяр жаў-
ныя чы ноў ні кі. 16. Ня стом ная пра цаў-
ні ца ў дзі ця чым сад ку. 17. Гар мо нія 
га лос ных, пры па да бнен не афік-
саль ных га лос ных ка ра нё вым. 
18. Му зыч нае су пра ва джэн не 
спе ваў. 24. На ву ка аб па хо-
джан ні і эва лю цыі ча ла ве ка. 
25. Аў та ма біль ны «по ні». 
31. Ме на ві та яго ка лісь ці 
на зы ва лі «бор за пі сец», 
«хут ка пі сец».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 
4. Па эт Бе ла ру сі, яко му 
пры свое на зван не на род-
на га ў 1962 го дзе пас ля Мі-
ха ся Лынь ко ва. 5. Пры бор 
для вы зна чэн ня на прам ку і 
хут ка сці вет ру. 11. Яна мае 
жоў ты ко лер у лі да ра ве-
ла гон кі. 12. Аў стра лій скае 
сум ча тае мле ка кор мя чае. 
13. Ру жа поз няй во се ні — 
так на зы ва юць ча сам гэ-
тую пры го жую квет ку дач ні-
кі. 19. Ле ген дар нае во зе ра 
на Бе ла ру сі, услаў ле нае ў 
ба ла дах Ада ма Міц ке ві ча. 
20. Ка наў ка на па верх ні гле бы, 
зроб ле ная плу гам. 26. Да ку мент 
аб стра ха ван ні жыц ця, ма ё мас ці. 
27. Ажур ныя сет ка ва тыя вы ра бы 
для аздо бы адзен ня. 28. Вя лі кі плос кі 
ка ва лак ка ме ню, ме та лу. 32. Ме та ліч-
ная плас цін ка для пры ма ца ван ня дзвя рэй 
да ву ша ка. 33. Рус кі па эт, адзін з па чы наль-
ні каў са вец кай дзі ця чай лі та ра ту ры. Яго тво ры 
«Міс тар Твіс тэр», «Ко шчын дом» і ін шыя.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Бе ла рус кая гім наст ка, пер-

шая алім пій ская чэм пі ён ка па мас тац кай гім нас ты цы. 3. Дра-

пеж нік ся мей ства ка ша чых. 6. Птуш ка бе ра гоў Ан тарк ты ды. 

7. Ад лег ласць у 192 м 27 см, на якую спа бор ні ча лі па бе гу ў мі ну-

лым. 8. Дзяр жа ва са ста лі цай Ра бат. 14. Асоб ны дроб ны свін цо вы 

ша рык для па ляў ні чай стрэль бы. 15. Удар ны му зыч ны ін стру мент. 

21. Част ко вае вы зва лен не ад вы ка нан ня асоб ных аба вяз каў. 
22. Тоў стая на ша ма ці, у яе ла та на ла це (за гад ка). 23. Част-
ка плос кай фі гу ры, аб ме жа ва ная ду гой і ра ды яль ны мі лі ні я мі. 
29. Асноў ная адзін ка мо вы. 30. Пла до вае дрэ ва.

Склаў Ула дзі мір ЕС МАН ТО ВІЧ,

г. Мінск.

Па чым сё ле та ёлкі?
Ёлач ныя кір ма шы прой дуць у Мін ску з 22 па 31 снеж ня 

ва ўсіх ра ё нах ста лі цы, па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні 
спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма. Кошт жы вых ёлак 
скла дзе: вы шы нёй да мет ра — ад 10 да 22 руб лёў, да двух —
ад 11,5 да 26 руб лёў, да трох — ад 15 да 30 руб лёў. Штуч ныя 
дрэвы бу дуць каштаваць: вы шы нёй да 50 сан ты мет раў — 
ад 3,65 да 8,3 руб ля, да мет ра — ад 10,3 да 39 руб лёў, 
да двух — ад 22,14 да 299,7 руб ля, да трох — ад 128 
да 347,65 руб ля, вы шэй за тры — да 500 руб лёў. У пры ват ных 
пра даў цоў у Мін ску кошт мо жа ад роз ні вац ца — як у боль шы, 
так і ў мен шы бок. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.ca
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